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ВИТЯГ З ІНСТРУКЦІЇ ПО ТЕХНІЦІ БЕЗПЕКИ 

(основні положення) 

1. Загальні вимоги безпеки 

Основними джерелами безпеки та шкідливими факторами є 

рухомі частини стенда, з‘єднувальна муфта, підвищене значення 

напруги в електричному колі стенда, підвищена насиченість повіт-

ря парами. 

В випадку травмування та виявлення неполадок в обладнанні 

терміново повідомити викладачу. 

2. Вимоги безпеки перед початком роботи 

2.1 Оглянути інструмент та прилади та впевнитись  в справно-

сті їх стану. 

2.2 Оглянути та впевнитись в справності стенда, для чого не-

обхідно перевірити надійність кріплення всіх вузлів, деталей та за-

земляючих провідників, вільність провертання привода стенда, на-

явність на стенді сторонніх предметів. 

Запуск стенда роботи тільки з дозволу лаборанта або виклада-

ча. 

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи 

При випробуваннях насоса небезпечно використовувати стенд 

при несправних приладах, залишати без нагляду стенд в робочому 

стані та виконувати будь які монтажні та  демонтажні роботи при 

включеному стенді. 
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АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ АГРЕГАТІВ 

ГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ТРАКТОРА НА ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО 

АГРЕГАТУ 

 

МЕТА РОБОТИ: 

1. Визначити вплив технічного стану агрегатів гідравлічної систе-

ми на виконання функцій машинно-тракторного агрегату. 

2. Визначити резерви підвищення ефективності технологічної сис-

теми і шляхів їх використання. 

 

1 ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ 

 

Знати методику аналізу впливу технічного стану елементів гі-

дросистеми на роботу самої системи, вміти аналізувати фактори, 

що впливають на вихідні параметри гідросистеми. 

 

1.1 Завдання до самостійної підготовки до роботи 

1.1.1 Повторити побудову та принцип роботи гідравлічної на-

чіпної системи тракторів 

1.1.2 З'ясувати впливання просочування оливи в агрегатах на 

виконання функцій гідросистемою 

1.1.3 З'ясувати існуючі методи техніко-економічного аналізу 

технологічних систем 
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1.2 Питання для самопідготовки 

1.2.1 Технологічна система та її складові 

1.2.2 Принцип робот начіпної гідросистеми 

1.2.3 Причини появи просочування оливи (внутрішнього) в 

агрегатах гідросистеми (гідронасос, розподільник, циліндр сило-

вий). 

1.2.4 Задачі інженерної служби господарства, які вимагають 

проведення техніко-економічного аналізу. 

1.2.5 Імітаційне моделювання. 

 

1.3 Рекомендована література 

1.3.1 Нагірний Ю.П. Обґрунтування інженерних рішень. – К.: 

Урожай, 1994. 

1.3.2 Машиновикористання в землеробстві. / За ред. проф. 

В.Ю. Ільченка і доц. Ю.П. Нагірного. – К.: Урожай, 1996. 

1.3.3 Пособие по эксплуатации машинно-тракторного парку / 

под ред. Н.Э. Фере. Изд. 2-е – М.: Колос, 1978. 

1.3.4 Практикум по ремонту машин. Изд. 2-е, перераб. и доп. 

М., Колос, 1974. 

 

2 ВКАЗІВКИ 

 

2.1 Програма роботи 

2.1.1 Розрахувати теоретичну швидкість та час висування 

штока гідроциліндра, виходячи із технічних характеристик гідро-

насоса та гідроциліндра. 
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2.1.2 Фактичний час висування штока гідроциліндра визначи-

ти на стенді. Для цього необхідно навантажувальним циліндром за 

допомогою дроселя-витратовиміра створити тиск оливи в системі, 

що дорівнює ІОМПа. 

2.1.3 Визначити техніко-економічні показники агрегату (зміну 

продуктивності W, затрати праці Зп та витрати палива gw). 

 

2.2 Теоретичні відомості 

Вплив технічного стану агрегатів гідросистеми на їх роботу 

Всі сучасні трактори обладнані роздільно-агрегатною гідроси-

стемою. В начіпній роздільно-агрегатній гідросистемі всі елементи 

(насос, розподільник, силові циліндри, бак) розташовані окремо і 

з’єднані маслопроводами. 

Вихідними параметрами начіпної гідравлічної системи явля-

ються швидкість переміщення штока гідроциліндра та зусилля, яке 

розвиває гідроциліндр. Числові значення цих параметрів визнача-

ється споживачем, тобто тими пристроями, які приводяться в дію 

силовим циліндром. 

Вхідними параметрами гідросистеми являється крутний мо-

мент та частота обертання, що передаються від механічного приво-

ду до ведучого вала гідронасоса. 

В процесі роботи гідросистеми не вся олива, що надходить до 

гідронасоса призводить до переміщення штока гідроциліндра. Ви-

никають втрати енергоносія (оливи) при передачі його від насоса 

до циліндра. Ці втрати виражаються просочуванням енергоносія 

(оливи) як зовнішніми так і внутрішніми. Просочування виникають 
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внаслідок нещільностей, що зустрічаються на шляху руху енерго-

носія. Це нещільності в качаючому вузлі гідронасоса, нещільності в 

з'єднаннях розподільника (клапан-гніздо, пояски золотника – кор-

пус розподільника) та нещільності в спряжені дзеркало циліндра – 

поршень. 

В процесі експлуатації виникають спрацювання спряжених 

поверхонь і внаслідок чого збільшуються зазори в спряженнях по-

верхонь і погіршується їх щільність, тобто поява спрацювань дета-

лей призводить до втрат необхідної щільності і як наслідок до збі-

льшення внутрішніх просочувань. 

Швидкість переміщення штока гідроциліндра визначає час пі-

дняття сільськогосподарського знаряддя: 

n

n
n

V

h
t  , (1) 

де hn – необхідна висота піднімання знаряддя, м; 

Vn – швидкість переміщення штока гідроциліндра, м/сек 

Виходячи з агротехнічних вимог до часу підняття сільського-

сподарського знаряддя висуваються вимоги, зумовлені шириною 

поворотної полоси. 

Так як заглиблення та підняття сільськогосподарського знаря-

ддя протікає на прямолінійному відрізку шляху агрегату, то шири-

на поворотної полоси буде визначатись шириною цього прямолі-

нійного відрізку загального шляху руху агрегату та шириною поло-

си криволінійного шляху повороту агрегату. Довжини прямоліній-

ному відрізку шляху руху агрегату на поворотній полосі визнача-
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ється відношенням: 

p

n

n
пр V

V

h
L  , (2) 

де Vр – робоча швидкість руху сільськогосподарського агрега-

ту. 

Звідси випливає, що зменшення Vn спричиняє збільшення Lпр. 

В свою чергу Vn являється функцією подачі гідросистеми. 

n

ф

n
S

Q
V  , (3) 

де Qф – фактична подача оливи ви силовий циліндр гідросис-

теми, см3/хв; 

Sn – площа поршня циліндра, см2. 

Фактична подача оливи в силовий циліндр визначається про-

дуктивністю гідронасоса та загальним просочуванням масла в гід-

росистемі. 

 .цил.просоч.розп.просоч.нас.просочтф QQQQQ  . 

Тому виходить, що 

p

просочт

n
пр V

QQ

hS
L 







. (4) 

Зусилля, що розвиває гідроциліндр визначається масою сільсь-

когосподарського знаряддя (Мз), тобто повинна дотримуватись не-

рівність 

зцил МР  . (5) 

Виходячи із всього цього, для контролю технічного стану гід-

росистеми необхідно визначити швидкість переміщення штока ци-
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ліндра при дії на нього на нього навантаження та визначити макси-

мальне зусилля, що може розвинути циліндр. 

В результаті аналізу даних, одержаних в процесі діагностики 

елементів гідросистеми можуть бути прийняті рішення по прове-

денню вихідних параметрів системи до необхідних значень, або по 

зміні вимог до вихідних параметрів. 

 

Визначення техніко-економічних показників агрегату 

Продуктивність агрегату (га/год), при наявності режиму його 

га протязі фактичної зміни, розраховується як  

зм

цц

г
Т

nS
W


 , (6) 

де Sц – площа обробітку агрегатом (га) за цикл, 

nц – кількість циклів за зміну, 

Тзм – час зміни, Тзм = 7 год 

рхцтрц nSS  , (7) 

де Sтр – площа обробітку за один прохід агрегату за прохід; 

nрцх – кількість робочих проходів за цикл. 

4

pp

тр
10

BL
S


 , (8) 

де Lр – робочий хід агрегату, м; 

Вр – конструктивна ширина агрегату, м 

прp LЕ2LL  , (9) 

де L – довжина поля, м; 

Е – ширина поворотної смуги, м; 
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рВ1,1Е  , (10) 

де ρ – умовний радіус повороту (радіус півкола), довжина яко-

го дорівнює фактичній довжині безпетльового поворо-

ту агрегату на кут π, м 

Вр – кінематична ширина захвату агрегату, м. 

Умовно приймається: 

рВ2Е  , (11) 

Затрати праці на виконання роботи (люд.год/га) розраховується 

 

г

дмех

п
W

mm
З


 , (12) 

де mмех, mд – кількість механізаторів та допоміжних робітни-

ків, люд 

Погектарні витрати палива (кг/га) визначаються: 

г

п
w

W

G
g  , (13) 

де Gп – годинна витрата палива, кг. 

2.3 Оснащення робочого місця 

Стенд КИ-4200 для випробування гідросистеми, дросель ви-

тратомір КИ-1097 (ДР-70) ГОСНИТИ. Гідронасос, розподільник, 

циліндр, секундомір, лінійка. 

 

2.4 Рекомендації щодо виконання роботи і оформлення звіту 

2.4.1 Розрахувати теоретичну швидкість та час висування 

штоку гідроциліндра. 

2.4.2 Зібрати імітаційну модель гідравлічної начіпної системи 
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трактора. 

2.4.3 Визначити фактичний час висування штоку гідроцилінд-

ра (формула 1). 

2.4.3 Провести, як теоретичні розрахунки техніко-

економічних показників агрегату так і фактичні. Провести порівня-

льний аналіз. При розрахунках використовувати формули 2; 6; 7; 8; 

9; 11; 12; 13 та вихідні данні з таблиць додатку. Приймати кількість 

циклів за зміну nц = 60...70, кількість робочих проходів за цикл nрхц 

= 1. Довжину поля прийняли L = 1000 м. Спосіб руху – челночний. 

2.4.4 Зробити висновки по роботі 

 

2.5 Питання для самоконтролю 

2.5.1 Які методи та прийоми використовують при техніко-

економічному аналізу. 

2.5.2 Побудуйте причинно-наслідковий ланцюг не виконання 

змінної норми одного агрегату. 

2.5.3 Поясніть вплив внутрішніх просочувань в агрегатах гід-

росистеми та вплив їх на роботу гідросистеми. 

2.5.4 Поясніть вплив вихідних параметрів гідросистеми трак-

тора на роботу машинно-тракторного агрегату. 
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Додаток А 

(довідковий) 

Таблиця А1 - Основні параметри начіпних сільськогосподарських 

машин 

Назва і марка 

машини 

Конструкційна 

ширина захвату 

Вр, м 

Робоча 

швидкість 

Vр, км/год 

Агрегатується 

з трактором 

класу 

Культиватор 

для суцільної 

обробки КПН-4 

3,9 8...12 1,4...3 

Сівалка зерно-

тукова стернова 

СЗС-2,1 

2,1 6...9 1,4 

Сівалка начіпна 

пневматична 

СПЧ-6МФ 

4,2 6...10 0,9...1,4 

 

Таблиця А2 - Витрата палива тракторами 

Марка трактора Витрата палива на годину Gп, кг/год 

Т-40М 9,5 

ЮМЗ-6Л 11,2 

МТЗ-80 15,2 

ДТ-75М 17,2 

ДТ-75 14,2 
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